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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00–14:00
Tel.: +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Faks: +48 324291225
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.rybnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni
Numer referencyjny: TAG-92-US/1-2017

II.1.2)

Główny kod CPV
55321000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1.Przedmiotem zamówienia jest: usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków
wraz z dzierżawą obiektu kuchni
2. Specyfikację usługi określają załączniki:
Zał 1A – Formularz cenowy,
Zał 1.B.1. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zał 1.B.2. - Opis szczegółowy wymaganych diet,
Zał 1.B.3. - Info dotyczące obiektów wraz z wyposażeniem, będących przedmiotem dzierżawy.
Zał 1.B.4. - Info dotyczące mediów energetycznych i warunków współpracy technicznej.
Zał 1.B.5. - Info o osobach, dla których Wykonawca z dniem rozpoczęcia realizacji usługi staje się w trybie art.
231 K p stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
1.B.5.1. Pismo Impel Catering „Company”
1.B.5.1. Pismo Impel Catering „Company”
1.B.5.2. Regulamin Pracy Niro
1.B.5.3. Regulamin Wynagradzania Niro
Zał 1B.6. - Szkic wydzierżawianej nieruchomości
Zał 1B.7. – Zał określający sposób rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Zał 1B.8. – Polityka ochrony środowiska
Szczeg opis w dokumencie
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
55322000
55520000
55521100
55521200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pacjentom SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku właściwego wyżywienia
oraz dzierżawa pomieszczeń kuchennych, w których posiłki będą przygotowywane.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
- realizacji usługi w okresie 3 lat (36 miesięcy) od daty podpisania umowy,
- zapewnienia wyżywienia pacjentów szpitala na wszystkich oddziałach szpitala, z uwzględnieniem podanych
poniżej wymogów,
- dokonywania zakupu surowców do przygotowywanych posiłków, z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie II,
- przygotowania posiłków,
- dystrybuowania posiłków w systemie tacowym,
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- dostarczania posiłków na oddziały i odbioru wózków z tacami z oddziałów,
- mycie i dezynfekcja tac wraz z wyposażeniem,
- systematyczna wymiana uszkodzonych tac termoizolacyjnych i termosów
- prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków,
- utrzymania właściwego poziomu sanitarnego.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 21.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Energetyków 46 (os do kontaktu p. Jolanta Olszak - Kierownik Działu Administr-Gospod) celem
przeprowadzenia wizji lokalnej, lub na wniosek Wykonawców w innym terminie jednakże nie późniejszym
jednak niż na 14 dni przed datą otwarcia ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy, i w oparciu o
podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa
następujące warunki w zakresie:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, NIE DOTYCZY
2.2 sytuacji ekonom i finans - nie dotyczy
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług w zakresie usługi gastronomicznej w zakresie żywienia
pacjentów i dystrybucji posiłków w podmiotach leczniczych, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – świadczone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy na
rzecz przynajmniej dwóch podmiotów i wartości rocznej nie mniejszej niż 1 400 000 zł brutto,
- wykaz osób, zgodnie z dokumentem określ.sposób przeprowadz. postępow. o udziel zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
zgodnie z dokumentem określającym sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.szpital.rybnik.pl
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie w oparciu o art. 138g-138s ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ppz oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust.5
1-4ustawy Pzp, wskazane przez Zamawiającego w rozdziale III DOKUMENTU) oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w rozdziale III DOKUMENTU.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do postęp. jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w
dokumencie określającym sposób przeprowadzenia postępowania oraz
w Ustawie w wysokości 103 245,19 zł. przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.03.2017 r. przed
godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bank zamawiającego w BGŻ BNP Paribas
S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. (decydująca jest konkretna godzina uznania rach bank
zamaw poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank Zamawiając

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań o wartości
powyżej kwotyokreślonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2017

